
BNB: museu de grandes           
novidades ?
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O Nossa Voz discute como o ex-
cesso de terceirizações no BNB 
precariza o trabalho e dificulta 
a convocação dos concursados. 

O Nossa Voz aborda mais uma 
vez a falta de isonomia de tra-
tamento entre os funcionários 
do BNB. 

A presidenta da AFBNB, Rita 
Josina, analisa seu mandato  à 
frente da Associação e projeta 
os próximos anos. 

Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil Informativo Agosto 2013

    O Banco do Nordeste do Brasil 
completou neste mês de julho 61 
anos de trajetória. Sem dúvida nes-
se período muita coisa mudou no 
Brasil, no Nordeste e na própria ins-
tituição; mudanças que apontaram 
no sentido de avanços, outras nem 
tanto. 
      Pior do que não ousar com as 
mudanças - mesmo que o resultado 
não seja o esperado - é permanecer 

estagnado, preso a métodos ultra-
passados.  E isso acontece muito 
ainda no BNB, onde algumas atitu-
des parecem paradas no tempo. No 
âmbito da gestão de pessoas, gesto-
res que confundem autoridade com 
autoritarismo; que usam a intimida-
ção ao invés do diálogo... 
    No âmbito operacional, tecnolo-
gia obsoleta, equipamentos lentos, 
burocracia exagerada, sobreposição 

de atividades, metas incompatíveis 
com as condições de trabalho...
     Tudo isso sem dúvida afeta direta-
mente os trabalhadores, que ainda 
têm de conviver com demandas tra-
balhistas que se arrastam há anos.  
   Relembremos nesta edição as 
grandes novidades deste museu 
chamado relações de trabalho no 
Banco do Nordeste do Brasil.      

Acompanhe a AFBNB nas 
redes sociais

f: Comunicação Afbnb
t: @AFBNB
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A relação entre patrões e em-
pregados é marcada por 
disputa e isso não é novi-

dade para ninguém. Nesse ter-
ritório, ganha quem tem maior 
capacidade de organização e de 
pressão: de um lado o trabalha-
dor, com sua força de trabalho e 
poder de organização e do outro o 
patrão que, no modelo capitalista 
no qual vivemos, sempre busca a 
maximização do lucro e a otimiza-
ção das receitas a qualquer custo, 
mesmo que os ônus de suas ações 
recaiam naquele que deveria ser 
o seu maior “patrimônio”: os tra-
balhadores. Essa é clássica luta de 
classes.
   Nenhuma conquista trabalhista 
na história da humanidade veio 
por dádiva ou como presente do 
patrão. Todos foram conquistadas, 
com muita luta, determinação e 
organização.  E isso não é “coisa do 
passado”. As manifestações que 
ocorrem em todo o Brasil nos últi-
mos meses mostram o quão pode-
roso é o povo quando se une e faz 
valer a sua voz. Basta ver quantos 
projetos de lei e assuntos estanca-
dos há anos nas casas legislativas 
foram encaminhados... 
   A participação direta da popu-
lação é fundamental e não exclui 

- ao contrário, deveria fortalecer - 
as entidades representativas das 
categorias, no caso dos trabalha-
dores, responsáveis dentre outras 
atribuições por mediar a relação 
com os patrões. Um exemplo é a  
AFBNB.

Ao longo de sua história, a Asso-
ciação nunca se calou diante de 
ameaças ao Banco do Nordeste 
do Brasil, à Região e aos trabalha-
dores do BNB. Ao contrário, tem 
trabalhado para que os direitos 
avancem, que as pendências se re-
solvam, que os funcionários sejam 
reconhecidos e valorizados para 
que a instituição se fortaleça cada 
vez mais. E como faz isso? Mobili-
zando, informando, denunciando 
e cobrando soluções que realmen-
te resolvam e não sejam paliativos 
para os problemas que se acumu-
lam e se renovam no interior do 
BNB, que cansam e desestimulam 
o trabalhador.

Este Nossa Voz é dedicado a (re)
lembrar questões que necessitam 
ser solucionadas com urgência, 
sob pena do BNB implodir, enfra-
quecer-se de dentro para fora a 
ponto de não subsistir. Isso nin-
guém quer, então, ajamos!

Editorial Cartas & e-mails

Mobilização deve 
ser constante

Charge

Expediente

” Venho agradecer o empenho des-
ta Associação, pela nossa vitória” (em 
referência à decisão do Banco, após 
intensa mobilização e articulação da 
AFBNB,  de voltar atrás quanto à retira-
da da função de funcionários nas Cen-
trais, em decorrência do processo de 
reestruturação). 

Sueli Teixeira Ribeiro  -  Assessoria de 
Comunicação do BNB 
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Gestão: A AFBNB na luta com autonomia 
Diretoria (Triênio 2011-2013)
Diretora Presidenta: Rita Josina Feitosa da Silva - 
Diretor de Organização: Francisco de Assis Silva 
de Araújo - Diretor Financeiro: Adstoni Lopes Be-
zerra - Diretor de Comunicação e Cultura: Dorisval 
de Lima - Diretor de Formação Política: Waldenir 
Sidney Fagundes Britto - Diretor de Acompanha-
mento das Entidades Coligadas: Geraldo Eugênio 
Galindo - Diretor de Ações Institucionais: José 
Alci Lacerda de Jesus - Diretor Regional PE/PB/AL: 
Alberto Ubirajara Mafra Lins Vieira - Diretor Re-
gional CE/RN: Francisco Ribeiro de Lima (Chicão) 
- Diretor Regional BA/SE: Rheberny Oliveira San-
tos - Diretor Regional de MG/ES e extraregionais: 
Reginaldo da Silva Medeiros - Diretor Regional 
MA/PI: Gilberto Mendes Feitosa

Conselho Fiscal (Triênio 2011-2013)
Presidente: José Frota de Medeiros - Vice-Presi-
dente: Edílson Rodrigues dos Santos - Secretário: 
Henrique Eduardo B. Moreira - Conselheiros: José 
do Egito Vasconcelos, José Carlos Aragão Cabral, 
Francisco Leóstenis dos Santos

” Parabéns AFBNB pela luta por nos-
sos direitos, com o diálogo sereno e 
pragmático, mas nem por isso menos 
contundente. ‘Há que endurecer-se, 
mas sem jamais perder a ternura.’” 
Francisco Mascarenhas - Central de 
Cadastro
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Menos terceirização e mais convocação

Há mais de três anos, em junho 
de 2010,  o Banco do Nordeste 

do Brasil (BNB) anunciava oficialmen-
te o resultado do seu último concurso 
público, realizado em de abril de 2010.  
Os 6.680 candidatos aprovados seriam 
alocados nos estados de Alagoas, Bahia, 
Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, 
São Paulo, Sergipe e no Distrito Federal. 

Passado todo esse tempo, o que se 
sabe é que a maioria ainda aguarda a 
convocação. A demora em convocar e 
o inchaço na terceirização dos serviços 
é um quadro que tem trazido descon-
forto e revolta entre os aprovados, que 
aguardam  ansiosamente a convocação, 
e  também entre os funcionários, que se 
veem atarefados e presos a ritmos es-
tressantes de trabalho enquanto há cen-
tenas de pessoas à espera para integra-
rem os quadros do Banco., conquistado 
com mérito.

Ao seguir a tendência de inchaço no 
número de terceirizados em seu quadro, 
o BNB contraria uma recomendação do 
Tribunal de Contas da União (TCU), de 
agosto de 2010, que sugeria um prazo 
de cinco anos para que as empresas es-
tatais ligadas ao Governo Federal subs-
tituíssem os servidores terceirizados por 
profissionais contratados por meio de 
concurso público. Assim, para a AFBNB, 
a convocação dos concursados faz-se 
urgente, em contraponto a uma política 
às avessas que privilegia a terceirização. 

Não é de hoje que a Associação vem 
cobrando do Banco o fim das terceiriza-
ções e a convocação dos aprovados. Essa 
é uma tecla que a entidade vem baten-
do insistentemente nos últimos anos. 
Não só cobrando, mas articulando-se e 

mobilizando-se para esse fim. 
Desse modo, a AFBNB já se reuniu 

mais de uma vez com os concursados 
que aguardam convocação; esteve tam-
bém em reunião com a deputada Eliane 
Novais (PSB/CE), que preside a Comis-
são de Direitos Humanos e Cidadania 
na Assembléia Legislativa do Estado do 
Ceará (AL/CE), para tratar do assunto das 
terceirizações no BNB; participou de au-
diência pública na AL/CE e no Ministério 
Público do Trabalho que debateu a ter-
ceirização no BNB,  além de ter pautado 
o assunto na mídia. A associação reivin-
dica recorrentemente durante as reuni-
ões com diretores do Banco a contrata-
ção dos aprovados e o desinvestimento 
das terceirizações. 

Para a AFBNB, o Banco precisa anali-
sar a questão com urgência porque está 
clarividente que há uma carência de 
pessoal muito grande. Por outro lado, a 
urgência se faz necessária também ten-
do em visto a proximidade da expiração 
do prazo de validade do concurso, em 
meados de 2014, prazo este já prorroga-
do. A quantidade de operações do Ban-
co aumentou consideravelmente nos 
últimos anos e esse crescimento não foi 
acompanhado no tocante às condições 
de trabalho oferecidas aos funcionários. 
Desta forma, os trabalhadores do BNB 
têm sido submetidos a jornadas excessi-
vas e estafantes, sofrem com assédios de 
toda ordem e pressão por metas, ações 
que, no entendimento de qualquer lei-
go no assunto, poderiam ser substan-
cialmente reduzidas com a convocação 
de mais trabalhadores. Afinal, a lógica 
é uma só: um Banco que aumentou em 
muitas vezes sua quantidade de opera-
ções nos últimos anos precisa, na mes-

ma medida, aumentar sua rede de agên-
cias e convocar novos funcionários para 
suprir essas novas demandas que são 
constantes.

Nos últimos dias, surgiram notícias 
de que o Banco convocaria mais gente. 
A AFBNB procurou informações oficiais 
mas não as obteve.  Mais uma vez, ao di-
ficultar o acesso a informações do quan-
titativo de convocações, o Banco do Nor-
deste estimula a boataria e não contri-
bui em nada para acalmar os ânimos de 
centenas de aprovados que aguardam 
convocação. 

Com a palavra, os concursados
De acordo com Hugo Caxias, aprova-

do para o cargo de Analista Bancário, o 
pior problema da demora na convoca-
ção é que ela causa incertezas na vida 
profissional de todos, pois estes ficam 
em dúvidas se assumem outros traba-
lhos ou aguardam a convocação. Em 
relação às terceirizações, o aprovado diz 
que soube por fontes seguras que há ter-
ceirizados desempenhando atividades-
-fim de funcionários do Banco, inclusive 
com acesso aos sistemas da instituição. 

Para Thales Araújo, aprovado para o 
cargo de Analista Técnico à época da rea-
lização do concurso, ele nunca imaginou 
que passaria “por todo este momento 
de ansiedade e angústia. Sabemos que 
o BNB trabalha ao lado dos produtores 
agrícolas da nossa região e sabemos da 
demanda de trabalho existente, só não 
entendemos o motivo da não convoca-
ção de nenhum técnico da área até o 
momento”, desabafa o concursado. 

Diante da matéria e dos depoimen-
tos, cabe a pergunta: até quando, BNB? 

Histórico de luta: A AFBNB já se reuniu com gestores das diversas instâncias do Banco, aprovados em concurso, parlamentares, e participou de 
audiências públicas
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Para a AFBNB, todos os traba-
lhadores do Banco são iguais, 
não importa quanto tempo te-
nham na instituição, onde tra-

balhem - se longe dos grandes centros 
ou na Direção Geral -, qual seja a fun-
ção que ocupem. Todos devem ser tra-
tados com respeito e sem privilégios, 
seja de que natureza for. Isso implica 
em uma política interna cujas regras 
valham para todos. 

Ao cobrar isonomia de tratamento, 
a AFBNB cobra que o Banco trate  com 
justiça seus trabalhadores; cobra, por 
exemplo, o retorno da licença-prêmio 
para todos; cobra o pagamento linear 
da Participação nos Lucros e Resulta-
dos; defende que a revisão do plano 
de funções ocorra de forma geral e 
não apenas em determinadas fun-
ções - como ocorreu recentemente, 
em apenas duas funções, fato que foi 
questionado pela AFBNB junto ao De-
partamento de Coordenação e Gover-

nança das Empresas Estatais (DEST) do 
Ministério do Planejamento em abril 
deste ano; cobra critérios para con-
corrências, transferências, comissiona-
mentos iguais para todos, resguarda-
da as especificidades da vaga.  

A falta de isonomia também está 
presente até mesmo no plano de saú-
de. Apesar de pagarem o mesmo valor, 
os trabalhadores do interior, sobretu-
do, enfrentam sérios problemas de fal-
ta de médicos credenciados, especia-
listas, clínicas... 

PCR e Plano de Funções- 
A revisão do Plano de Cargos e Re-

muneração e do Plano de Funções  é 
outra bandeira permanente da Asso-
ciação. Como explicar que valores dife-
renciados para funções semelhantes, 
como o que o Banco atribui para a ge-
rência de negócios e gerência de ne-
gócios Pronaf? Esta inferior à primeira? 

Como aceitar que os trabalhadores 
ascendam  de nível e isso não repercuta 
financeiramente? Apesar de absurda, 
essa distorção permanece nos níveis 
iniciais do PCR, não tendo sido reverti-
da mesmo com as cobranças da AFBNB. 

O Plano de Cargos merece e sempre 
mereceu atenção especial da AFBNB, 
que se posicionou contrária ao mode-
lo implantado no BNB, na opinião da 
Associação, incompatível com um pla-
no de uma instituição que promove 
desenvolvimento, além de represen-
tar o maior arrocho salarial da história 
no BNB - como de fato se comprovou. 

Além das distorções nos três pri-
meiros níveis, há a estagnação ao nível 
18, impossibilitando a ascensão de vá-
rios trabalhadores que já chegaram a 
esse patamar, e outras inconsistências 
que se não forem corrigidas de forma a 
valorizar os trabalhadores colocarão o 
Banco em uma situação  de fragilidade.

Falta de isonomia:

Dica Cultural
A Dica Cultural desta  edição vem em 
dose dupla e com a marca do BNB. Con-
fira:

Rei Centenário – Rei Eterno 
   

Após anos de pesquisas e anota-
ções sobre Luiz Gonzaga, o bancário 
Antônio Carlos Sampaio resolveu or-
ganizar seu acervo e transformá-lo em 
um livro. Intitulado de “Rei Centenário 
– Rei Eterno”, a obra, de cento e cinco 
páginas, produzida em verso como for-
ma de homenagear o cordel, relata a 
trajetória de Gonzagão desde seu nas-
cimento, em 13 de dezembro de 1912, 
até sua morte em 2 de agosto de 1989.

Os versos resgatam aspectos curio-
sos e importantes da vida do artista, 
como o local onde nasceu, o encontro 
com o Papa João Paulo II e a parceria 
do cantor com outros artistas famosos 
do país. Essa parceria com Gonzaga 

também é destacada no livro no que 
concerne às composições do home-
nageado com Zé Dantas, Zé Marcolino, 
João Silva, Luiz Ramalho, Humberto 
Teixeira e Gilberto Gil.

Sampaio destaca a presença da na-
tureza na obra de Luiz Gonzaga, como 
quando na canção “Asa Branca”, “Acuã”, 
“Sabiá”, “Cantiga do Vem-Vem”, entre 
outros.

A obra foi lançada em Exu (extremo 
oeste de Pernambuco), terra de Gonza-
gão, no dia 12 de dezembro. Para ad-
quirir o livro, se deve entrar em contato 
com o (85) 3086 – 6717. Valor: R$ 30. 
O livro é acompanhado de um CD com 
77 músicas de Luiz Gonzaga.

Por um Nordeste melhor
 

A publicação   “Por  um Nordeste             
melhor - proposta de estratégias de 
desenvolvimento regional” é uma pub-
licação da AFBNB, fruto da contribuição 
do Conselho Técnico da entidade, de 

professores universitários, de centros 
de pesquisa e de demais segmentos da 
sociedade. As 145 páginas têm o obje-
tivo de aprofundar a discussão sobre o 
desenvolvimento e apontar caminhos, 
por meio de diretrizes defendidas pela 
AFBNB como necessárias em todo pro-
cesso desenvolvimentista. 

Lançado em 2006, os question-
amentos ora apresentados se dis-
ponibilizavam a participar de um novo 
ciclo de desenvolvimento que o país 
estava sujeito, inclusive, em virtude da 
estagnação que o Brasil enfrentava, e 
enfrenta atualmente, no que tange a 
estratégias de desenvolvimento que 
contemple as questões específicas das 
regiões. 

“Por um Nordeste melhor” sugere 
11 estratégias atuais em desenvolvim-
ento, que devem estar em pauta nas 
discussões de hoje. A obra está dis-
ponível, na íntegra, no site da AFBNB:                 
www.afbnb.com.br, na seção “Publica-
ções”, sub-seção “Outros”.  

Tratamento desigual aos iguais
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Saúde e previdência: lutas históricas da AFBNB

Não é de hoje que 
a AFBNB luta pela 
melhoria na pre-

vidência e na saúde dos trabalha-
dores do BNB.  Essas duas deman-
das são bandeiras históricas da 
entidade, das quais não abre mão. 

Ao longo dos últimos anos, a As-
sociação tem trabalhado seriamente 
para que Capef e Camed cumpram 
com suas missões, ou seja, garan-
tir a dignidade previdenciária e de 
saúde, respectivamente, para os 
seus beneficiários, os trabalhado-
res do BNB associados às caixas. 

Previdência descomplementar
Reiteradas vezes a Associação já 

se posicionou a respeito da neces-
sidade urgente do BNB apresentar 
uma solução eficaz e definitiva para 
o gargalo que é hoje a previdência 
complementar dos seus trabalha-
dores. Não é de agora que o assun-
to está no centro das preocupações 
e reivindicações da entidade, que 
por inúmeras vezes trouxe o tema 
à reflexão e cobrou do Banco a res-
ponsabilidade. O mesmo entendi-
mento vale para a questão da saú-
de, pelo fato de as duas áreas serem 
de obrigação do BNB no tocante à 
sua política de recursos humanos.

Para a AFBNB, o Banco deve bus-
car a interlocução junto ao Governo 
Federal no sentido de aportar recur-
sos para a Capef e ter essa questão 

como primordial dentre as priorida-
des. A solução, nesse sentido,  passa 
necessariamente também pelo des-
congelamento dos benefícios atrela-
dos ao ano de 1997 e ao acordo fei-
to com os associados em 2003, que 
resultou numa sangria, com contri-
buições acima de 20% para a Capef.

A hora de resolver esse grave 
problema no Banco urge. Chega de 
postergação, de enrolação, de omis-
são, de incompetência administra-
tiva e falta de vontade política para 
solucionar uma pendência de quase 
duas décadas! Os funcionários do 
BNB clamam por uma previdência 
complementar digna, que os pos-
sibilite ter uma vida com qualidade 
após tantos anos de dedicação e 
trabalho à instituição Banco do Nor-
deste do Brasil e ao Governo Federal.

Saúde na UTI
 A Caixa de Assistência Médica 

dos Funcionários do BNB (Camed) 
foi criada há mais de três décadas, 
com o objetivo de promover e as-
segurar os serviços na área de saú-
de  aos trabalhadores do Banco do 
Nordeste. Surgiu com caráter solidá-
rio, sem fins lucrativos, filosofia esta 
que perdurou durante os primeiros 
anos da Caixa, tornando-a conhe-
cida pela excelência de sua ativida-
de-fim: a garantia do atendimento 
à saúde dos funcionários do BNB.

Contudo, como se tem observado 

também em outras áreas, o setor de 
saúde no país foi cada vez mais sen-
do invadido pelos interesses capita-
listas, que não visam à saúde dos be-
neficiários, mas apenas  lucros e mais 
lucros. Essa realidade, infelizmente, 
também chegou à Camed e a trans-
formou: um plano de saúde que antes 
era digno de elogios de toda ordem 
se viu em meio a um fogo cruzado 
de críticas, reclamações, lamúrias...

Como disse o diretor de Co-
municação da AFBNB, Dorisval de 
Lima, em seu artigo A Camed está 
na UTI (pode ser lido no site da 
AFBNB), “essa realidade de preca-
rização do atendimento aos usu-
ários do plano de autogestão tem 
seu nascedouro com o advento 
do plano de mercado... Tal políti-
ca representou uma contravenção 
à lógica de constituição da Caixa”. 

O que se viu de uma década e 
meia para cá foi uma piora gradati-
va  e significativa dos serviços pres-
tados pela Camed, bem como um 
endividamento  cada vez maior da 
referida entidade, o que lança por 
terra a tese financeira de que é vi-
ável se “abrir ao deus mercado”. 

Assim como com relação à pre-
vidência, é imperativo que o BNB 
tome a dianteira nesse processo 
e busque soluções imediatas para 
os inúmeros problemas apresen-
tados atualmente na CAMED.  

 Bandeiras de luta: Capas históricas do Nossa Voz mostram a mobilização da AFBNB para garantir dignidade previdenciária e de saúde
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Ação: confira algumas atividades da AFBNB
O período que marcou os meses de junho e julho na AFBNB foi de intensa mobilização da entidade 
em prol dos trabalhadores e do desenvolvimento regional. Entre as atividades, visitas às bases, no 
sentido de ouvir as demandas, e ações institucionais no Congresso Nacional. Confira:

Junho

- A AFBNB se reuniu com funcioná-
rios das agências de São Luís/Centro 
e São Luís/Renascença e também 
com a Superintendência do BNB no 
estado, além de reunião com diri-
gentes do Sindicato dos Bancários 
do Maranhão (SEEB-MA). 

- A diretoria da AFBNB realizou ativi-
dades institucionais em Brasília. Os 
enfoques principais foram a tramita-
ção da LDO/LOA 2014, no sentido de 
garantir o aporte de R$ 2 bilhões ao 
capital social e a luta pela reintegra-
ção dos demitidos.

- A AFBNB se reuniu com a área de 
Desenvolvimento Humano do BNB. 
O encontro cumpriu o objetivo de 
buscar a interlocução com o Banco 
acerca de assuntos peculiares à área. 

- A Diretoria e o Conselho Fiscal da 
AFBNB se reuniram para a reunião 
mensal do Pleno. Entre os assuntos 
discutidos pelos diretores e conse-
lheiros, a conjuntura política do Bra-
sil e do mundo e a organização da 
44ª RCR.

- A AFBNB enviou à presidência e à 
diretoria do Banco, ofício no qual so-
licita que a administração reveja al-
guns pontos recém alterados na CIN 
Pessoal.

Julho

- A AFBNB encaminhou ao BNB ofício 
no qual cobra a anistia aos funcio-
nários apenados pelo Comitê Disci-
plinar, uma vez que no atual e ainda 
em curso processo de reestruturação 
ocorreram modificações nos prazos  
para prescrição das penalidades de 
advertência, suspensão e destituição 
de função em comissão. 

- A AFBNB encaminhou ao Tribunal 
de Contas da União, Controladoria 

Geral da União e Ministério Público 
do Trabalho ofício no qual questiona 
a contratação de empresas terceiri-
zadas para desempenhar atividades 
que competiriam ao cargo para o 
qual há pessoas aprovadas no último 
concurso para o Banco.

- Os diretores da AFBNB estiveram 
no Passaré conversando com traba-
lhadores e gestores do Banco sobre 
diversas questões, demandas e pro-
blemas, entre elas as recentes mu-
danças na estrutura organizacional 
e repercussões nas condições de tra-
balho.

- A AFBNB reuniu-se com a CAMED 
com o objetivo de discutir deman-
das de associados. 

-  Diretores da AFBNB estiveram em 
Brasília realizando atividades insti-
tucionais, como reuniões com par-
lamentares na Câmara e no Senado 
sobre projetos de lei de interesse dos 
trabalhadores do BNB.

- A Associação emite nota em repú-
dio à decisão do Banco em não re-
novar o serviço de Ponto a Ponto. A 
entidade entende que a medida se 
configura como um retrocesso e vai 
na contramão dos trabalhadores. 

- A convite da Comissão de Direitos 
Humanos e Cidadania da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Ceará, 
a AFBNB participou de audiência pú-
blica para discutir o descumprimen-
to por parte do Banco da ação de 
equiparação das funções do BNB ao 
Banco do Brasil. 

- A diretoria da AFBNB esteve em 
Brasília. Na pauta, articulações com 
parlamentares na Câmara e no Se-
nado, participação em audiências 
públicas nas duas casas legislativas 
sobre assuntos pertinentes aos tra-
balhadores, ao BNB e à região.

- A AFBNB cumpriu agenda em Te-
resina (PI). Na oportunidade, parti-
cipou de uma manifestação na sede 
do Banco, durante uma paralisação 
de 2 horas. O movimento foi encami-
nhado pelo sindicato dos bancários, 
em protesto aos efeitos negativos 
sobre funcionários em decorrência 
da reestruturação em curso.

- A AFBNB realizou uma manifesta-
ção em Fortaleza (CE). O mote para o 
movimento foi a recente medida do 
Banco em extinguir os serviços de 
transporte Ponto a Ponto, existente 
há quase de trinta anos.

- A diretoria da AFBNB reuniu seu 
pleno. Na pauta, o fortalecimento do 
BNB, capital social e as diretrizes da 
campanha salarial deste ano.

- A AFBNB protocolou no gabinete da 
presidência do BNB um documento 
contendo abaixo-assinado endossa-
do por 1.170 funcionários do Banco 
no Passaré solicitando a revogação 
da medida que extingue os serviços 
de transporte Ponto a Ponto. 

Agosto

- A Associação participou de reu-
nião com o dep. federal Chico Lopes 
(PCdoB-CE) para discutir estratégias 
de mobilizaçao tendo em vista a 
reintegração dos trabalhadores de-
mitidos na gestão Byron Queiroz. 

- A AFBNB se reuniu com a dep. es-
tadual Eliane Novais (PSB-CE) para 
debater questões de interesse dos 
trabalhadores e de fortalecimento 
do Banco e sugeriram a realização de 
audiência pública sobre o assunto. 

- Diretores visitaram agências do 
BNB  em vários estados nesse perí-
odo, identificando problemas e con-
versando com a base.
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Nossa Voz - Dirigir uma entidade 
tão importante para o Banco do 
Nordeste, seus trabalhadores e a 
região Nordeste configura-se em 
tarefa árdua. Como você avalia 
esse período à frente da AFBNB?
Rita Josina - Tudo é desafio. Nesse 
período temos visto muitas questões 
que ainda precisam avançar no sen-
tido de se construir saídas e efetivar 
conquistas, tanto no âmbito do for-
talecimento do Banco como da va-
lorização dos trabalhadores. Se com-
preendermos que no contexto do 
BNB tivemos muitos momentos de 
incertezas e dúvidas, isso tudo exigiu 
da AFBNB tanto ações mais urgentes 
como também toda uma discussão e 
articulação para que pudesse fazer a 
defesa do Banco e dos trabalhadores. 
Essas experiências que exigiram da 
diretoria vários momentos de análise 
de cenário também oportunizaram 
diálogo mais próximo com a base 
no sentido de que pudéssemos estar 
mais vigilantes e mais atuantes no 
dia a dia do Banco e da sua atuação. 
Isso nos dá o sentimento e a certeza 
de que estamos dando continuidade 
a um projeto de luta que a entidade 
tem consolidado em sua ação ao lon-
go de sua história e aponta perspec-
tivas de luta e trabalho constantes e 
com uma visão de futuro, não qual-
quer futuro, mas em um cenário onde 
os trabalhadores do Banco sejam de 
fato reconhecidos como instrumen-
to fundamental para a instituição.

NV - No dia a dia de uma entida-
de representativa como a Asso-
ciação dos Funcionários do BNB 
(AFBNB) há muitos desafios e per-
calços a serem superados. Quais 
as maiores dificuldades enfren-
tadas até o momento que têm 

atravancado a atuação política 
e institucional da Associação?
RJ - Os resultados não acontecem na 
mesma proporção e velocidade da 
nossa intenção e da nossa disposição 
para a luta porque eles dependem de 
uma série de fatores, entre eles a mo-
bilização e a capacidade de articula-
ção. Quiséramos nós que as respostas 
às demandas dependessem unica-
mente do nosso interesse! Se formos 
tomar por base os últimos anos no 
Banco, nos deparamos com um pas-
sado recente de verdadeira persegui-
ção e terror em relação ao trabalha-
dor, seguido 
de um perí-
odo de aco-
modação e 
não de busca 
de solução. 
Agora passa-
mos por um 
m o m e n t o 
onde senti-
mos que todo 
o ônus que 
resulta des-
se processo atabalhoa-
do recai sobre o trabalhador. 
Como lutar pelo fortalecimento do 
Banco quando os trabalhadores não 
têm reivindicações básicas supridas? 
Nem todos têm a percepção de que 
ao fazer o embate externo, de for-
talecimento do Banco, de aumento 
de capital social etc estamos defen-
dendo os trabalhadores. Essa talvez 
seja nossa maior dificuldade. Esse 
cenário interno é reflexo de um ce-
nário mais amplo, que exige de nós 
articulação com outros entes na-
cionais, na perspectiva de agregar 
forças e buscar interferir e provocar 
uma discussão ampla a respeito de 
qual desenvolvimento precisamos 

para nossa região e para o nosso país.

NV - A AFBNB, assim como toda enti-
dade representativa, como o nome 
autoexplica, existe para represen-
tar um grupo, uma classe. Em que 
medida você vê a importância dos 
associados na construção das polí-
ticas prioritárias para a Associação?
RJ -  Os associados são a essência do 
nosso trabalho. Essa gestão tem pri-
mado pelo diálogo e pela constan-
te interação com a base. O que nos 
move é o compromisso, o cuidado, o 
respeito e a atenção com nossos as-

sociados, inclusive com 
o contraditório. Todo o 
trabalho da Associação é 
pautado a partir das de-
mandas dos associados, 
das críticas e das suges-
tões.  Temos colocado e 
defendido que o BNB é 
um banco só, e a AFBNB 
tem perseguido essas 
necessidades – seja de 
trabalhadores das agên-
cias, da Direção Geral, 

com ou sem função, independente 
de quanto tempo tenha de Banco – 
porque entendemos que é essa plu-
ralidade de questões e de realidades 
que forma a riqueza do BNB. Temos 
feito esforço de trabalhar com os as-
sociados assuntos como liderança e 
participação, seja na representação 
das unidades, seja nas nossas reu-
niões do conselho, seja sobretudo 
no cotidiano, para que exercitem de 
fato a democracia plena. A AFBNB 
busca e estimula o exercício da ci-
dadania, da democracia, do diálogo 
e da representação porque entende 
que são componentes importantes 
em um processo de transformação. 

A luta sempre vale a pena.

“O que nos move é 
o compromisso, o 
cuidado, o respei-
to e a atenção com 
nossos associados, 

inclusive com o 
contraditório”

O Nossa Voz conversou com a presidenta da AFBNB,  Rita    
Josina, sobre sua experiência ao longo desses três anos à      
frente da Associação, os principais aprendizados, as princi-
pais lutas e as perspectivas para o futuro próximo. 

Balanço de uma gestão 
de lutas
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A o  com-
pletar 61 

anos o Banco 
do Nordeste 
do Brasil (BNB), 
pela sua his-
tória e ações 
realizadas, con-
solida-se como 
uma das mais 
i m p o r t a n t e s 
instituições de 

desenvolvimento socioeconômico da 
sua área de atuação. Com presença em 
todos os estados do Nordeste e norte 
dos estados de Minas Gerais e Espírito 
Santo, abrangendo cerca de dois mil 
municípios, o Banco foi criado pela lei 
Federal nº 1649 de 19/07/1952, sendo 
um organismo estatal, responsável pela 
aplicação de políticas públicas por meio 
da ação creditícia, estudos e pesquisa, 
promoção e valorização da cultura.

Por sua natureza desenvolvimentista, 
e pela grande demanda ainda existen-
te por conta das desigualdades sociais, 
o BNB precisa ser constantemente for-
talecido. Para tanto, necessário se faz 
um processo contínuo de articulação 
político-institucional, na perspectiva 
não só da sua reafirmação como tal, mas 
também para o reconhecimento e a va-
lorização dos seus recursos humanos, 
elemento imprescindível para o cumpri-
mento da missão e para o alcance dos 
resultados da instituição.

A AFBNB se insere nesse contexto. As-
sim, tem pautado ao longo da sua histó-
ria esses pontos junto aos diversos entes 
com quem se relaciona no cumprimento 
das suas prerrogativas estatutárias e di-
recionamentos dos seus representados, 
seja com as casas legislativas, governos, 
sindicatos da categoria, movimentos 
sociais, seja com as sucessivas adminis-
trações do Banco e os próprios funcio-
nários.

Essa ação positiva da Associação se faz 
refletir em diversas frentes de luta. Cito 
algumas ações como a mobilização para 
a conquista do Fundo Constitucional 
do Nordeste (FNE); regulamentação do 
artigo constitucional que definiu os re-
cursos do fundo e sua gestão pelo BNB; 
recriação da SUDENE e o enfrentamento 

às ameaças que pairavam sobre o Banco 
conforme constava do substitutivo do 
relator do projeto que determinava o 
compartilhamento dos recursos do FNE 
com outras instituições financeiras, fim 
do assento do BNB no Conselho Delibe-
rativo e redução do percentual de remu-
neração pela gestão do Fundo; luta pela 
obrigatoriedade da aplicação de 50% 
dos recursos do Fundo no semiárido...

É oportuno enfatizar o esforço que a 
AFBNB tem desempenhado nos últimos 
anos pelo aumento do capital social do 
Banco, cujo resultado foi a autorização 
do aporte de R$ 4 bi até 2014. Como 
ainda não houve a concretização, a en-
tidade está intensificando a interlocu-
ção junto aos parlamentares e governo 
federal com o intuito de assegurar esses 
recursos já em 2013. Cumpre à Diretoria 
do BNB também, uma ação positiva 
neste sentido.  

Merece destaque a busca constante 
pelo reconhecimento e valorização dos 
trabalhadores do Banco, luta da qual a 
Associação não abre mão até que esse 
objetivo seja alcançado. Eis aí, mais um 
campo para outra urgente ação posi-
tiva da Direção do BNB: a solução de 
velhos e novos problemas de Recursos 
Humanos na instituição como dignida-
de previdenciária e de saúde, revisão do 
PCR, isonomia de tratamento, convoca-
ção dos aprovados no concurso, fim do 
assédio moral, fim do trabalho gratuito, 
meritocracia de verdade e transparência 
nos processos internos, quitação de pas-
sivos trabalhistas, fim das terceirizações, 
reintegração de demitidos do governo 
FHC/gestão Byron Queiroz, por exemplo. 

Enfim, é urgente a adoção de políticas 
em prol dos que fazem os resultados do 
banco e oportunizam os regozijos e fes-
tejos na mídia, mas que ficam de fora das 
celebrações, ou seja, a maioria dos fun-
cionários do Banco. Como a Diretoria do 
BNB pode ver, e sabe disso, motivo não 
lhe falta para ir além do pensamento, e 
assim partir para uma ação positiva em 
prol do Banco do Nordeste do Brasil e 
dos seus trabalhadores. Pensar positivo 
é bom; agir positivo é melhor ainda!

Opinião

É a contribuição dos funcionários 
associados que mantém integral-
mente as ações da AFBNB e toda a 
receita se reverte na realização de 
atividades cujo fim é o cumprimen-
to da missão da entidade, conforme 
seu estatuto e o direcionamento de 
seus associados.  
Os recursos são utilizados para man-
ter o funcionamento administrativo 
da  AFBNB (equipamentos, pessoal, 
publicações, visitas às agências para 
dialogar com a base, ações institu-
cionais nos estados e sobretudo em 
Brasília etc).  
Buscando intensificar o debate e o 
diálogo com os representantes da 
AFBNB nas unidades, semestralmen-
te a entidade organiza a Reunião do 
Conselho de Representantes. Neste 
mês de agosto teremos a 44ª reu-
nião, na cidade de Salvador (BA). Tais 
reuniões são totalmente custeadas 
(passagens, hospedagens etc) com 
recursos próprios, ou seja, com a 
contribuição mensal dos associados. 
O Balanço Financeiro com os valores 
investidos ao longo de 12 meses é 
postado anualmente no site da As-
sociação, bem como encartado no 
jornal Nossa Voz, com o objetivo de 
priorizar a transparência nas contas 
da AFBNB para os associados. Além 
disso, tanto ele quanto o balanço po-
lítico são apresentados e submetidos 
aos representantes na primeira reu-
nião do Conselho de Representantes 
de cada ano. Por isso é importante 
fortalecer a Associação. A filiação é 
um passo importante nesse sentido.

Pergunta
Benebeano

Como são utilizados os    
recursos da AFBNB?

Para além do pensamento, 
*Por Dorisval de Lima

* Dorisval de Lima é diretor de 
Comunicação e Cultura da AFBNB

a ação positiva


